
UNIK MÖJLIGHET ATT SE FLM
FRÅN HELA BARENTS

Folkets Bio Royal Luleå 
28 September  
kl 18-21 Film

29 September  
kl 11 Möte med regissörer 
kl 15-20 Film

Pris: 
En film: 50 kr

Alla filmer: 100 kr

Third Class Travel
Handlar om den resa som många har drömt 
om: Transsibiriska järnvägen. Den här 
gången möter vi passagerarna i tredje klass, 
ryska män och kvinnor som berättar om 
sina liv, allt medan tåget går och går genom 
det väldiga landet. En film av Rodion 
Ismailov. 
Lördag 16.00, sal 1, engelsk text

Illuminators
En film om hjältarna som elektrifierade 
norra Finland, dvs drog fram elstolpar till 
minsta lilla by under stora umbäranden. 
Filmen har gjorts av Antti Haase i Torneå, 
som är sonson till den som ledde arbetet.
Fredag 18.30, sal 2, engelsk text

Ensam genom Iran
Om Kristina från Älvsbyn som gillar 
långlopp och som bestämmer sig för det 
otänkbara: att ensam springa genom Iran- 
i slöja. En film som överraskar och gör 
upp med en och annan fördom. Filmens 
regissörer är Shamim Berkeh och André 
Larsson.
Fredag 20.00, sal 1, svensk text

Karenina and I
Gørild är norsk skådespelerska. Hon får 
en utmanande inbjudan, att komma till 
Vladivostok och spela Tolstojs berömda 
romangestalt Anna Karenina. Villkoret 
är att hon gör det på ryska. Hon reser 
genom hela Ryssland med sin son och med 
pjästexten i hörlurar. Hon möter många 
olika personer som alla har blivit berörda av 
Anna Kareninas öde. Tommaso Mottola har 
regisserat dokumentären.  
Lördag 18.00, sal 1, engelsk text

Jenny & Lotta på 
Arjeplogar’n 
Mammorna Jenny & Lotta är bästa vänner, 
grannar och äger den lokala tidningen 
Arjeplogar’n tillsammans. De liknar sin 
vänskap med ett äktenskap, men när Lotta 
blir kär prövas både vänskapen och företaget. 
Dokumentär filmdebut  av Eva Elke.
Lördag 15.00, sal 2, svenskt tal

BONUS FILM


